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Voorstel nummer:3

De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen op 22 november 2021

Agendapunt: 9. Transitievisie warmte Leiderdorp

Onderwerp: stimu leren woningisolatie
Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat
- op korte termijn nog geen majeure collectieve ontwikkelingen in het kader van de

warmtetransitie zijn te verwachten;
- kleinschaliger maatregelen ondertussen wel mogelijk zijn.

Overwegend dat
- het verhogen van de isolatiewaarde van bestaande woningen altijd een goede stap is

(zgn. "no regret"), ongeacht of uiteindelijk gebruik gemaakt wordt een collectieve
dan wel individuele warmteoplossing;

- in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente (Duurzaamheidsagenda2OLT-2025) is

ingezet op energiebesparing van bestaande bebouwing, maar voornamelijk vanuit
een faciliterende rol;

- via de GOED-campagne en met de Energieambassadeurs al veel aandacht aan dit
onderwerp wordt gegeven, maar dat hiermee toch niet iedereen wordt bereikt of
overtuigd;

- (landelijke) subsidiemogelijkheden en lokale voorzieningen als energiescans en

duurzaamheidsleningen niet bij iedereen bekend zijn of te beperkt worden gevonden
om de stap te maken.

Spreekt uit dat
- vanuit de gemeente al het mogelijke gedaan moet worden om de bebouwing in

Leiderdorp zo energiezuinig mogèlijk te maken;
- de aanvankelijke aanpak van faciliteren nog verder versterkt kan worden

bijvoorbeeld door vanuit de gemeente een actievere rolte spelen bij het opzetten
van kleinschalige collectieve acties (samen met de buren of in de wijk);

- de tijd is aangebroken voor een meer stimulerende aanpak waarbij ook financiële
instrumenten niet worden uitgesloten.

Verzoekt het college
- te onderzoeken welke aanvullende mogelijkheden er zijn om Leiderdorpse woningen

beter te isoleren en voor de zomer van 2022 hierover met een onderbouwd voorstel
naar de raad te komen.

- in dit onderzoek naast de landelijke mogelijkheden vooral ook de ervaringen bij
andere gemeenten te betrekken.



En gaat overtot de orde van de dag.

Leiderdorp, d.d.22 november 2021
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